
Městská část Praha-Dolní Chabry
Zastupitelstvo městské části

Zápis e. 003/11/ ZMČ
z veřejného zasedání Zastupitelstva MČ Praha - Dolní Chabry

konaného dne 23.03.2011

Přítomni: dle prezenční listiny

Navržený program 3. zasedání Zastupitelstva MČ:

I) Kontrola zápisu z 2. zasedání ZMČ
2) Souhlas s odpisem nedobytné pohledávky
3) Měsíční odměny neuvolněným členům ZMČ
4) Schválení rozpočtu na rok 2011
5) Dodatek Č. 3 ke Zřizovací listině PO MŠ Bílenecké náměstí
6) Dodatek Č. 4 ke Zřizovací listině PO MŠ Bílenecké náměstí
7) Různé

Zahájení: 18: 05 hod.

Starosta přivítal členy ZMČ a veřejnost na zasedání a konstatoval, že Zastupitelstvo je v počtu 12
členů usnášení schopné.
Do návrhové komise byli zvoleni Ing. Floriánová a pan Šír a za ověřovatele zápisu pan Malý a
MUDr. Dvořák.
Hlasování - složení návrhové komise: Pro: II
Hlasování - ověřovatelé zápisu: Pro: II
Poté starosta předložil ke schválení navržený program.
k programu. Protože nebyly, požádalo jeho odhlasování.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O

Proti: O Zdržel se : I
Proti : O Zdržel se : I

Zeptal se, zda jsou doplňující návrhy

Před projednáváním jednotlivých bodů požádal starosta členy ZMČ o souhlas, aby se přítomná
veřejnost mohla vyjadřovat k jednotlivým bodům v průběhu projednávání.
Proběhlo hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O

ad I) Kontrola zápisu z 2. zasedání ZMČ - bez připomínek.

ad 2) Následujícím bodem programu byl návrh usnesení Č. 014/11 ZMČ - souhlas s odpisem
nedobytné pohledávky. Starosta uvedl přítomné do problematiky a informoval je o vleklém sporu, při
kterém MČ zastupovala advokátní kancelář Pejchal, která pohledávku ve výši 72.764,- Kč považuje
za nedobytnou z důvodu promlčení nároku. Na základě uvedených skutečností, Zastupitelstvo
s odpisem pohledávky souhlasilo.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O
Návrh usnesení, které četl p. Šír, byl přijat.



ad 3) Starosta přednesl návrh usnesení č. 015/11 ZMČ - který se týkal odměn pro neuvolněné členy
ZMČ. Vysvětlil, že, k 1.1 20 II došlo k novelizaci přílohy Č. I k nařízení vlády Č. 37/2003 Sb., čímž
se snižuje výše původně přiznané odměny členům ZMČ o 5%. Ostatní podmínky odměňování e
nemění. Poté požádal p. Šíra, aby přečetl návrh usnesení a dalo něm hlasovat.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 4) Nejdůležitějším projednávaným bodem programu byl návrh usneseru c. O 16/1O ZMČ
schválení rozpočtu na rok 20 II. Starosta vyzdvihl práci finančního výboru, který se na přípravě
podkladů pro rozpočet podílel. Rozpočet byl řádně projednán na zasedání Rady a nyní je předkládán
jako vyrovnaný ke schválení Zastupitelstvu. Požádal předsedu finančního výboru Mgr. Šmída, aby se
ujal slova. Mgr. Šmíd informoval přítomné o práci finančního výboru, který se sestavováním rozpočtu
podrobně zabýval. Věnoval pozornost navýšeným nákladovým položkám na zimní údržbu, spotřebě
energií objektu úřadu, příspěvkovým organizacím MŠ a ZŠ, nejistým příjmovým položkám, které lze
jen odhadovat, výběrům poplatků za zábory, příjmům z pronájmu a předpokládaným příjmům
z dotačních zdrojů, Vysvětlil změny v rozpočtu, které jej ovlivnily: změna právních služeb, propagace
CHD, úpravy v rozpočtu týkající se školství - navýšení kapacity ZŠ, úpravy v rozpočtu obou MŠ,
změna týkaj ící se správy hřbitova nebo úpravy v rozpočtu jednotlivých komisí MČ.
MUDr. Dvořák požádalo vysvětlení položek v kapitole 02, 03 a 09, které se týkaly nákladů na údržbu
veřejné zeleně, opravy komunikací Podhořská a Ploskovická, nákladů na Zpravodaj nebo nákladů na
materiál, stravenky aj.
Ing. Floriánová se pozastavila nad přehledností položek, které se jí nezdály dostatečně transparentní -
náklady na tisk, knihy a odbornou literaturu opakující se v kapitole kultura, sport, ZMČ.
Bylo jí vysvětleno, že se jedná o věcné a organizační členění, zahrnující knihovnu, úřad nebo
požadavky ZŠ. Položky jsou rozklíčovány dle účetního klíče, který zahrnuje náklady do jednotlivých
kapitol pod stejným nebo obdobným označením. Přesto je lze přesně identifikovat a nejedná se o jejich
duplicitu, případně triplicitu, jak se domnívá.
MUDr. Dvořák poté požádalo objasnění položek 6409 a 5909 v kap. 10. Mgr. Šmíd je identifikoval
jako dary ve výši 100.000,- a splátku úvěru ve výši 300.000,- Kč.
Ing. Floriánová upozornila na skutečnost, že rozpočet pro komisi životního prostředí je vysoce
neproporcionální v poměru k ostatním komisím. Poukázala především na rozpočet kulturní a sociální
komise, který je několikanásobně vyšší.
Paní Hronková - předsedkyně komise životního prostředí s ní souhlasila.
Z veřejnosti se přihlásil Ing. Marek, který doporučil, aby vzhledem k laické veřejnosti byl
předkládaný rozpočet v budoucnu prezentován srozumitelnější formou, protože takto prezentované
položky vyvolávají zbytečnou diskuzi.
Místostarostka, která je současně předsedkyní kulturní a sociální komise, se přihlásila, aby rozpočet
této komise vysvětlila. Jak řekla, jedná se o sloučenou položku zahrnující finance na kulturní a
sociální složku komise a provoz CHD.
Mgr. Králová navrhla, aby byl rozpočet komise životního prostředí navýšen o 20.000,- Kč,
převedením zjiné, rezervní položky rozpočtu.
O slovo se přihlásil p. Kalenda, který jako člen komise životního prostředí upozornil na skutečnost, že
tato komise jako jediná nemá svého zástupce v Radě, která rozpočet připravovala, a poměr ve
financích přidělených komisím považuje za nepřiměřený. Rovněž rozpočet na Zpravodaj považuje za
vysoký.
MUDr. Dvořák navázal na připomínku Ing. Marka. Stejně jako on by dal přednost srozumitelnější
formě prezentace rozpočtu.
Do diskuze se přihlásila PhDr. Doušová. Jak řekla, rozpočet považuje za racionální. K výhradám, které
zde zazněly, poznamenala, že v případě potřeby, lze rozpočet upravit rozpočtovými opatřeními. Proto
navrhuje, aby se rozpočet schválil v předložené podobě.
Starosta poděkoval za názor, se kterým se ztotožňuje, a požádal návrhový výbor, aby přečetl usnesení.
Poté, co Ing. Floriánová přečetla návrh usnesení, požádal starosta o jeho odhlasování.
Hlasování: Pro : 12 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.
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ad 5) Následujícím projednávaným návrhem byl návrh usnesení č. 017/lI/ZMČ - Dodatek č. 3 ke
Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Bílenecké náměstí, jehož předmětem je vymezení
hlavního účelu a předmětu činnosti týkající se detašované třídy v objektu CHD. Součástí detašované
třídy je výdejna jídla, která zabezpečuje školní stravování žáků a závodní stravování zaměstnanců
právnických osob vykonávající činnost škol a školských zařízení. Poté, co Ing. Floriánová přečetla
návrh usnesení, Zastupitelstvo se zněním Dodatku č. 3 souhlasilo a zmocnilo starostu k jeho podpisu.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O
Návrh byl přijat.

ad 6) Posledním návrhem usnesení, který byl projednáván, byl návrh usneseru c. 018/II/ZMČ.
Předmětem byl Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace MŠ Bílenecké náměstí,
kterým MČ svěřuje vymezené nebytové prostory v objektu na Hrušovanském náměstí 253/5. Jedná se
o hřiště a prostranství v oploceném areálu pozemku parc.č. 534/1 a na pozemku parc.č. 381, dále
svěření a předání majetku ( zařízení detašované třídy) do užívání dle předávacího protokolu, který je
nedílnou součástí přijatého usnesení. Zastupitelstvo se zněním Dodatku č. 4 souhlasilo a zmocnilo
starostu kjeho podpisu.
Hlasování: Pro: 12 Proti: O Zdržel se : O
Návrh, který opět přečetla Ing. Floriánová, byl přijat.

ad 7) Posledním bodem zasedání byl bod Různé), do jehož rozpravy se s příspěvky hlásilo několik
členů ZMČ a přítomných hostů z řad veřejnosti.
S prvním příspěvkem, který se týkal stavu ulic Podhořská a Doubická, se přihlásil MUDr.Dvořák.
Informoval přítomné o jednání, které proběhlo s MHMP koncem roku 2009 a které se týkalo převodu
kanalizační sítě z majetku firmy STaR v konkurzu do majetku PVK a PVS. ásledným krokem pak
mělo být převzetí kanalizační sítě do majetku Magistrátu a žádost MČ o opravu uvedených ulic. Tato
oprava byla plánována na rok 20 10. Zmíněný proces se opozdil a v současné fázi probíhá převod mezi
PVK, PVS a MHMP. Vypracováním návrhu na převod do majetku hl.m.Prahy byl pověřen JUDr.
Jindra. Poté bude tento návrh zařazen na zasedání Zastupitelstva hl.m. Prahy a následně lze požádat o
generální opravu obou ulic. MUDr. Dvořák chce tímto apelovat na MČ, aby vývoj situace sledovala.
Za úřad zareagovala pí Kukurová, která zpětně informovala MUDr. Dvořáka, že odbor majetku ÚMČ
se uvedenou záležitostí již 2 týdny zabývá a vývoj situace monitoruje.

Z řad veřejnosti se přihlásil pan Kalenda, kterého zajímal problematický stav vytápění objektu CHD.
Starosta odpověděl, že proběhlo jednání se zhotovitelem - firmou Wachal za účasti projektantů,
nezávislého odborného poradce a ostatními subdodavateli, kteří se na PD, montáži kotelny a topení
podíleli, aby byla zjištěna příčina současného stavu. Topení správně nefunguje, nelze kombinovat
teplo z vrtů a plynového kotle, objekt je nerovnoměrně vytápěn a regulace tepla v jednotlivých
sekcích objektu je značně problematická. Soudní znalec konstatoval nestandardní provedení, změny
v PO, chybné fyzické provedení, které není v souladu s PO, změny materiálů. To vše má zásadní vliv
na funkci topného systému. Disproporce v PO znamenají pro MČ vysoké náklady a rozsáhlý servis,
proto je nutno dohledat, zda se jedná o změny schválené, proč byly učiněny a kdo za ně ponese
zodpovědnost. Všechny zmíněné subjekty byly vyzvány, aby doložily oprávněnost změn a postupů
týkajících se vytápění objektu.

Paní Bazalová se přihlásila s dotazem, který se týkal převodu pozemku v lokalitě ul. ad Úvozem,
Vernéřovská a Zaječická, který je v majetku firmy Central Group. Jak řekla, byla informována, MČ
neprojevuje zájem o převedení pozemku do své správy. K problému se vyjádřil pan Malý, aby uvedl
věc na pravou míru. Uvedený pozemek je součástí stavby, jejímž investorem je firma Centra I Group.
Mč převezme stavbu jako celek po dokončení výstavby bytového domu. Nepovažuje za smysluplné
přebírat stavbu po částech.

Pan Knížek se ve svém příspěvku vrátil zpět k problematice topného systému vobjektu CHD.
Domnívá se, že za nefunkční topení nese nemalý podíl zodpovědnosti stavební dozor. Starosta mu
odpověděl, že v této otázce by nerad předjímal podíl viny a zodpovědnosti za chyby, pokud nebudou
dohledány přímé souvislosti.
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Pan Fremer, občan z. ul. Kobyliská, upozornil na havarijní stav komunikace, který je neustále
poškozován nárůstem dopravy. Jak řekl, inženýrské sítě nejsou uloženy dostatečně hluboko a neu tále
zde probíhají opravy, které průjezd ulicí komplikují.
K připomínce se vyjádřil starosta a radní, do jehož kompetence připomínka spadá, pan Malý. Starosta
řekl, že plytké uložení inženýrských sítí se týká také dalších starších komunikací. Pan Malý
informoval přítomné, že v současnosti do vozovky vstupují plynaři a vodaři, kteří se zabývají revizemi
a opravami starých rozvodů, jejichž oprava byla plánována. ejedná se o havárie, ale plánované
opravy a výměny rozvodů.
Poté starosta nadnesl otázku Beranova, jehož výstavba s problematikou Kobyliské úzce souvisí.
Stavba je dočasně pozastavena z důvodu doplnění podkladů ke stavebnímu povolení, které požaduje
odbor výstavby Prahy 8.
Pan Malý starostovo vyjádření upřesnil. Povolení pro výstavbu inženýrských sítí jsou platná,
pozastavena byla samotná bytová výstavba do doby, kdy bude jasná situace s umístěním staveništní
komunikace a trvalým připojením ze strany západní. Z uvedených důvodů je vlastní výstavba
oddálena a bude nutné změnit smlouvu mezi MČ a investorem a upravené doklady předložit odboru
výstavby a dopravy Prahy 8. Předpokládaný termín je 30.06.2011.
Pan Fremer upozornil na nestabilní ekologické podloží v této lokalitě. Pan Malý odpověděl, že se
jedná o všeobecně známou skutečnost. Územní rozhodnutí je však platné a stavební povolení je
vázáno na trvalé západní napojení a výstavbu staveništní komunikace. Znovu zopakoval, že z těchto
důvodů musí být Plánovací smlouva, přepracována v souladu s požadavkem stavebního úřadu Prahy
8. Dále poznamenal, že všechny tyto kroky se snaží respektovat zájmy obyvatel z ul. Kobyliská.
Starosta jeho slova potvrdil a vyzdvihl požadavek MČ, aby investor vybudoval trvalé napojení nového
sídliště společně s výstavbou. MČ spolupracuje s příslušnými orgány Prahy 8 - odborem výstavby a
dopravy a současnou spolupráci považuje za konstruktivní. Souběžně s MČ v rámci spolupráce
zabývá dalším možným řešením - trvalým napojením ul. Protilehlá na ul. Ústeckou, která by částečně
komunikaci Kobyliskou odbřemenila.
JUDr. Kroupová, také obyvatelka ulice Kobyliská, vznesla otázku dopravního značení. Starosta řekl,
že problematikou je možné se zabývat mimo zasedání, a udělil slovo p. Fremerovi. Ten svou
připomínku směřoval k výsledku geologických vrtů, o nichž nebylo Sdružení občanů Kobyliská
informováno. Starosta informaci přislíbil.
Ing. Floriánová se přihlásila s několika připomínkami týkajícími se problematiky dopravy - chybějící
zrcadlo na křižovatce Kobyliská/Osecká/Spořická, kde považuje situaci za vysoce rizikovou a
nepřehlednou, chybějící značení ulic a žádostí o informaci týkající se vývoje chodníku k Čimicům.
V tomto případě navrhuje, aby do vyřešení byla zřízena dočasná zastávka MHD u bytového domu
firmy Central Group na Spořické ulici.
Starosta odpověděl, že otázku dopravního značení na křižovatce Kobyliská lze otevřít s novým
vedením dopravní policie Prahy 8. V případě chodníku do Čimic se firma ZA VOS snaží o obnovu
projektu a zrušení dočasné uzávěry ve spolupráci s MČ a Prahou 8. Za stěžejní bod je považováno
zrušení uzávěry a dosažení výjimky, aby mohla být výstavba chodníku realizována. Jeho slova
potvrdil pan Malý.
V případě nedostačujícího značení ulic, je nutné se obrátit na paní Vostřákovou, do jejíž kompetence
tato problematika spadá.
Ing. Floriánovou zajímalo, jaký je časový výhled realizace chodníku do Čimic. V případě delšího
časového období navrhuje již zmíněnou dočasnou zastávku MHD. Otázka realizace je závislá na
úspěšnosti jednání o zrušení dočasné uzávěry, odpověděl starosta. V případě dočasné zastávky MHD
je možné opět vstoupit do jednání s Dopravními podniky hl.m. Prahy, s nimiž bylo jednáno již v
předcházejícím období a MČ obdržela negativní stanovisko, jak poznamenala pí Kukurová, do jejíž
pracovní náplně tato komunikace spadá.
Posledním příspěvkem Ing. Floriánové byl příspěvek, týkající se Dětského centra Pod Smrkem.
Avizovala změnu subjektu na neziskovou organizaci - občanské sdružení, což sebou ponese změny ve
smluvních vztazích.
Pan Křivánek upozornil na špatný stav komunikace Žďárská.
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Místostarostka požaduje úpravu dopravního značení ze strany ul. Ústecká a K Ďáblicům, kde dvě
informační cedule "Radnice Chabry" považuje za nedostačující a málo výrazné.
Mgr. Šmíd poděkoval přítomným za důvěru, která byla projevena finančnímu výboru při sestavování
rozpočtu na rok 2011.
Starosta se přihlásil s příspěvky, které se týkaly připomínek paní Plevové, které zazněly na minulém
zasedání, a to vyhlášení sbírky na opravu kostela a souhlasu MČ s živnostenským oprávněním PO ZŠ.
Jak řekl, sbírka na kostel byla po dohodě s příslušným odborem MHMP zrušena a její realizace je
pouze v kompetenci občanského sdružení. Prověřil, že živnostenského oprávnění je zakotveno ve
Zřizovací listině PO ZŠ.
Následně informoval Zastupitelstvo o odstoupení JUDr. Dvorské z řad členů ZMČ. Bližší důvody
nespecifikoval, očekává složení mandátu písemnou formou.
Jedním z posledních příspěvků byl dotaz paní Bazalové, kterou zajímalo, zda se MČ účastní
konkrétních dotačních projektů EU nebo zda takového projekty připravuje.
Odpověď Mgr. Šmída, který se k otázce vyjádřil, nepovažovala paní Bazalová za uspokojivou a
konkrétní, proto se vyjádřil starosta. MČ prozatím neuvažuje o zapojení se do projektů EU, protože
nedosahuje na spoluúčast v oblasti financí. Příprava projektů je časově náročná a vysoce odborná. Za
současné situace se MČ zaměřila na účelové dotace z rezervy MHMP, protože spolupráci s MHMP
považuje za nejreálnější. V uplynulém období MČ požádala o několik dotačních projektů, které jsou
na MHMP evidovány. V současnosti jedná o dotaci na rozšíření kapacity školy.
V souvislosti s touto problematikou se o slovo přihlásila PhDr. Doušová, která má s dotační a
grantovou politikou dlouholeté zkušenosti. Jak řekla, prozatím není vypsána žádná investiční dotace
EU. V průběhu měsíce dubna budou vypsány dotace bez spoluúčasti na činnost spolků, sportovních
klubů a dalších neziskových organizací, které se však netýkají obcí.

Protože další náměty a připomínky z pléna, ani z řad veřejnosti nebyly, starosta poděkoval všem
přítomným za účast a zasedání Zastupitelstva ukončil v 20:40 hod.

Miroslav Malina
starosta MČ

Zapsala: Broňa Kukurová
Originál zápisu uložen na ÚMČ

Ověřovatelé záPis~rUDr ~o~
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